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  231-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:20(  ؟ إس0مية بنوك بلده في يوجد $ و البنكية بالمعاملة إ$ تجارته تتم $ ا#موال كثير تاجر مال حكم ما - 1

  ) 00:00:41. (  بالفائدة الربا كتسمية حديثاً  عليھا أُصطُلِحَ  بأسماء المحرمات بعض تسمية جواز عدم - 2

  ) 00:23:19. (  الح0ل الرزق طلب في هللا بتقوى الشيخ ونصيحة... )  الطلب في أجملوا و هللا فاتقوا( ...  حديث شرح - 3

  ) 00:31:51(  ؟.الموتى من خالية بقعة ھي بل قبراً  ليس لذلك مخصص مكان في المقبرة داخل الجنازة ص0ة حكم ما - 4

  ) 00:33:44(  ؟ تفعل فماذا تطھر أن قبل مكة مغادرتھا وتتعين اaفاضة طواف قبل حاضت امرأة - 5

  ) 00:40:00(  ؟ أختھا بيت في أو العرس في النساء بين زوجھا بيت غير في الحجاب تخلع أن المسلمة للمرأة يجوز ھل - 6

  ) 00:43:54(  ؟ النفساء المرأة أحكام عليھا يجري فھل جنينا أسقطت امرأة - 7

  ) 00:44:17(  ؟ المال ھذا أخذ للزوجة يجوز فھل التأمين شركة في نفسه على أّمن وقد مات رجل - 8

  ) 00:47:43(  ؟ التوبة بعد الربا من التخلص كيف - 9

 لنصراني يھديھا أن يجوز وھل بھا والص0ة لبسھا حكم فما خنزير جلد أنھا ذلك بعد وتبين جلدية جبة أوربا من رجل اشترى -  10

 ) 00:53:32(  ؟
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

السؤال األول ما حكم التاجر كثري املال الذي ال تتم التجارة إال باملعاملة البنكية ، وال يوجد يف بلده : احلليب 

  ه ؟بنوك إسالمية علما أنه ال يأخذ وال يعطي أي فائدة يف معاملته هذ

 

أحدمها أنه ال جيوز تسمية الربا بلفظ : قبل االجابة عن هذا السؤال جيب لفت النظر إىل أمرين اثنني  :الشيخ 

إحدامها لفظية : آخر أصطلح عليه حديثا أال وهو الفائدة ؛ ألن هذه التسمية يرتتب من وراءها مفسدتان اثنتان 

للفظية فهو تسمية املسميات بأمساء خمالفة للشريعة مثال ال ، واألخرى معنوية أو حكمية شرعية ؛ أما املفسدة ا

جيوز لنا أن نسمي السائل املسكر املسمى يف لغة الشرع فاخلمر نسميه وسكي أو مشبانيا أو مثال غري ذلك من 

رية األمساء ؛ ألن يف هذه التسمية املفسدة الثانية اليت ستلي مع خمالفتها يف تسمية الشارع احلكم يف أحاديث كث



فهذه املفسدة أرجوا أن يتنبه هلا وأن ال  )كل مسكر خمر وكل خمر حرام ( : اليت من أمجعها قوله عليه السالم 

يظن الظان أا شكلية حمضة ، كال ويرمحك اهللا ؛ ألن لألمساء تأثريها إن صالحا وإن طالحا وحنن نلمس ملس 

و كان املتلفظ ا ال يعين معانيها وإمنا هو يتلفظ بلفظ ال اليد اهتمام الشارع احلكيم بإصالح كثري من األلفاظ ول

يرمي إىل املعىن الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة ، األحاديث يف هذا الصدد كثرية واحلمد هللا ؛ ولكن ال بأس 

باإلتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب احلصر وأهم هذه األلفاظ ما كان هلا عالقة بالعقيدة 

التوحيد بصورة خاصة ، فمثال هناك أحاديث أكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السالم املسلمني بعامة وب

وهذه أقطع  "ما شاء اهللا وحده " ويأمر أن نقول إحدى قولتني ، إما  "ما شاء اهللا وشئت " أن يقول قائلهم 

بني الواو ومث ؛ وبطبيعة احلال أكثر الناس ال وهذا عند من يفقه الفرق  "ما شاء اهللا مث شئت " للمفسدة ؛ وإما 

يعلمون ولذلك جتد كبار القوم يف خطبهم ويف افتتاح كلمام وحماضرام يقول قائلهم باسم اهللا والوطن ؛ ألم 

قوم ال يفقهون وال يعلمون قبل الشرع لغتهم ، ال يفقهون ؛ الشاهد أن كثريا من الناس حىت اليوم يشركون باهللا ، 

نقول شركا اعتقاديا ال نقول يف الناس كلهم أم يشركون شركا اعتقاديا حينما يقولون ما شاء اهللا وشئت أو  وما

باسم اهللا والوطن أو الشعب أو األمة أو ما شابه ذلك ، هذا أقل ما يقال فيه إنه مشرك لفظي وهنا الشاهد من 

املسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا  األحاديث اليت جاءت يف هذا الصدد ما رواه اإلمام أمحد يف

عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خطب يف الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء اهللا وشئت يا رسول اهللا ، 

وحنن نعلم أن مثل هذا الصحايب مهما تصورناه أنه  ) قال عليه السالم أجعلتين هللا ندا ، قل ما شاء اهللا وحده 

هد باإلسالم هذا ميكن وميكن أن يكون أمسى وأعلى من ذلك ، أن يكون قدمي العهد باإلسالم ؛ كان حديث ع

لكن ولو افرتضنا أنه كان حديث عهد باإلسالم فهو ملا قال أشهد أن ال إله إال اهللا يفقه معىن هذه الكلمة حبكم  

اليوم حىت من املسلمني الذين يشهدون كونه عربيا قحا ملا تتسرب العجمة إليه كما هو شأن كثري بل أكثر العرب 

أن ال إله إال اهللا مث ينقضوا بكثري من أعماهلم وأفكارهم وعقائدهم ، هذا ال نستطيع أن نتصور فيه هذا 

االحنراف الفكري ألم كانوا يعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي دعا الناس إىل ال إله إال اهللا كان 

املشركني يستنكرون ذلك عليه ؛ ألم يعلمون معىن هذه الكلمة الطيبة ، يعلمون أن معىن ذلك قومه من الكفار 

اجعل اآللهة إلها واحدا إن (( : ال ينبغي للقائل هلا ، واملعتقد ا أن يشرك شيئا مع اهللا مطلقا ؛ ولذلك قالوا 

املسلمون اليوم وخباصة  )) يستكبرون إذا قيل لهم ال إله إال اهللا(( : ويف اآلية أخرى  ))هذا لشيء عجاب 

لهم ما لنا وعليهم ما ( األعاجم ال يستكربون عن أن يقولوا ال إله إال اهللا فهم مسلمون وكما قال عليه السالم 

؛ لكنهم يف منطلقهم يف حيام ، يفعلون فعل املشركني ؛ ذلك ألم ال يفقهون معىن هذه الكلمة وال  )علينا 



ا ، هذا الصحايب الذي قال للرسول ما شاء اهللا وشئت ال يعين أن جيعله شريكا مع اهللا يف املشيئة يعلمون ملتزما

واإلرادة ؛ ولكن هكذا نطق به لسانه فما أقره عليه السالم مع أنه يعلم منه أكثر مما نعلم حنن منه بطبيعة احلال 

ليه السالم على أن ميحوا هذا اخلطأ وأن ال لسالمة عقيدته من الشرك والكفر ؛ لكن كل ذلك مل حيمل الرسول ع

؛ هناك  )أجعلتني هللا ندا ، قل ما شاء اهللا وحده ( مير عنه وإمنا قال له بصيغة االستفهام االستنكاري ، 

حديث آخر وهو أعجب من هذا احلديث ألنه يعطينا فكرة أكثر مما أعطانا هذا احلديث ، هذا احلديث يتعلق 

لكن احلديث التايل يعطينا أن كثريا من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك  برجل أخطأ هذا اخلطأ ؛

حديث حذيفة فيما أذكر أو غريه من الصحابة أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى يف 

وم أنتم معشر يهود لو املنام أنه بينما كان ميشي يف طريق من طرق املدينة لقي رجال من اليهودي فقال له نعم الق

ونعم القوم أنتم معشر  "هذا يف املنام " ال أنكم تشركون باهللا فتقولون عزير ابن اهللا فقال اليهودي للمسلم 

املسلمني لو ال أنكم تشركون باهللا ؛ اخلطاب اآلن مش للفرد جلماعة ، لو ال أنكم تشركون باهللا فتقولون ما شاء 

ي حىت لقي رجال من النصارى  فقا له املسلم نعم القوم أنتم النصارى لو ال أنكم اهللا وشاء حممد ، مث انطلق ميش

تشركون باهللا فتقولون عيسى ابن اهللا ، فقابله النصراين بقوله نعم القوم أنتم معشر املسلمني لوال أنكم تشركون 

ل اهللا صلى اهللا عليه وآله باهللا فتقولون ما شاء اهللا وشاء حممد ؛ ملا أصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسو 

كنت أسمع منكم  ( ؟ قال ال ، فوقف خطيبا فقال عليه السالم هلم  )هل قصصتها على أحد ( وسلم قال له 

كلمة فأستحيي من أن أخاطبكم أو أذكركم بها ، ال يقولون أحدكم ما شاء اهللا وشاء محمد ؛ ولكن ليقل 

أن هذا األمر له : يه إشارة قوية جدا تكاد تكون صرحية وهي ، يف هذا احلديث نفهم أن ف )ما شاء اهللا وحده 

عالقة بتصحيح األلفاظ وليس بتصحيح العقيدة ؛ ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لو كان يعلم من 

أصحابه الذين كان يسمعهم أحيانا يقولون كقولة ذلك الرجل ما شاء اهللا وشاء حممد ، لو كان يعلم أم 

ن مشيئة الرسول ومشيئة اهللا واحدة ملا سكت عنهم دهرا ؛ لكن ملا كان يعلم أن هذا من األلفاظ اليت يعتقدون أ

هم ال يعنون معناها فكان يستحيي عليه السالم أن يباشرهم باالنكار أن وقعت هذه احلادثة وذلك دليل أن 

وحذرهم من أن يقولوا ما شاء اهللا  ، فوعظهم الرسول عليه السالم))لكل أجل كتاب (( : األمر كما قال تعاىل 

وشاء حممد ؛ وهناك أحاديث كثرية وأشعر بأين ابتعدت كثريا أو قليال عن نفس السؤال الذي كنا يف صدده 

فكيفي ما ذكرته اآلن لكن مع ذلك أجد نفس تنازعين البد من أن تذكر حديثا آخر لروعته ومجاله وكماله يف 

وهذا األمر واقع  )ال يسمن أحدكم العنب كرما ( ة باأللفاظ فقال عليه السالم تنبيه املسلمني إىل ضرورة العناي

  "رحنا على الكرم وجئنا من الكرم " اليوم بني الفالحني سواء هنا أو يف فلسطني أو يف سوريا 



  .حىت يف اجلزائر  :السائل 

كرما فإنما الكرم قلب الرجل   ال يسمين أحدكم العنب( حىت يف اجلزائر كذلك ، إذا املصيبة عامة   :الشيخ 

فأصحاب الرسول عليه السالم كانوا يف اجلاهلية كانوا  )المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل أو عرائش األعناب 

يف ضالل مبني ال إشكال فيه وكانوا يشربون اخلمر ، ونعلم كلنا كم آية نزلت وكيف تدرج احلكم اإلهلي يف 

كان من وسائل احلمل وقطع العالقة بني املسلمني الذين حرم اهللا عليهم محلهم على االقالع من شرب اخلمر ،  

شرب اخلمر ، أنه حرم عليهم أيضا أقول وأعين ما أقول حرم عليهم أن يتلفظوا بكلمة تذكرهم بالعهد اجلاهلي 

قرون اخلمر الذي كان فيه يسمون العنب كرما ؛ ألن املؤمنني للخمر إىل اليوم يعتقدون لبطر شديد أن الذين يعا

ال يسمين أحدكم ( : ويشربوا يصبحون أيش كراما ، يعين يصري طبعهم طبع الكرماء ، فقال عليه السالم 

عريشة وعرائش  )العنب كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل أو عرائش األعناب 

ري من املسلمني حىت املرشدين منهم ، وحىت األعناب ؛ نعود اآلن االسالم يسمي ما يسميه عامة الناس وكث

اخلطباء والوعاظ اجنرافا منهم مع اللفظة اليت هي ترمجه لعبارة أجنبية ، يسمون الربا بالفائدة ، هذا ال جيوز ملن 

يعلم هذا املبدأ اإلسالمي أن اإلسالم يهتم بتهذيب األلفاظ أيضا وليس بإصالح العقيدة واألفكار فقط ، إذا ال 

أن نسمي الربا بالفائدة ؛ إذا ينبغي أن يصحح السؤال لكن يف السؤال شيء آخر وهو إن كان ال يوجد من جيوز 

هذا املودع ملاله يف البنك وبنك كافر غري مسلم على حد تعبري السائل أي فائدة يأخذها أو يعطيها ؛ فنحن 

ائدة اليت يسميها ال يأخذ ربا ؛ لكنه هو نسلم باألوىل مادام أن السائل مسلم ، أي إنه ال يأخذ ربا ، هذه الف

خمطئ حينما يقول ال يأخذ فائدة وال يعطي فائدة كيف ذلك وهو يودع ماله يف البنك الذي كل بنك نعرف 

حقيقته حقيقة تركيبيه إمنا يقوم على أموال العمالء مع هذا البنك حبيث لو تصورنا كما يقال يف االستعمال العريب 

مر فيها ، اجتمع العمالء كلهم على سحب األموال من بنك من هذه البنوك ؛ ماذا يصبح قدميا يف ليلة ال ق

البنك ؟ مفلسا ألن رأس ماله إمنا هو قائم على هذه األموال املودعة يف البنك ؛ فإذا كيف نقول يف احلال يف 

ائدة يعطي أكثر مما يأخذ من السؤال إنه علما أن املودع للمال ال يأخذ فائدة وال يعطي فائدة هو لو كان يأخذ ف

الفائدة ؛ ألن البنك يستعمل هذا املال يف الفائدة تلك اليت هي امسها يف الشرع الربا ؛ لذلك قبل اجلواب عن 

السؤال قلت آنفا ينبغي لفت النظر إىل هاتني احلقيقتني هنا خطأ لفظي وخطأ يف خصوص هذا السؤال حينما 

ي أنه يعين ال يعطي فائدة خاصة ؛ لكن ما هو املهم ؟ املهم أنه يعطي فائدة يقول أنه ال يعطي فائدة ؛ أنا أدر 

للبنك أكثر من الفائدة اخلاصة اليت هو أرادها ذا السؤال ؛ فينبغي أن ال نغرت بأننا إذا أودعنا ما لنا يف البنك ومل 

فائدة وال نعطي فائدة ، مل نأكل ربا ومل  نأخذ عليه ربا ، أننا تربأت ذمتنا وأننا مل نعص ربنا ملاذا ؟ ألننا مل نأخذ



لعن ( : نؤكل ربا ، ليس األمر كذلك ؛ وهذا صريح يف قوله عليه السالم املفسر آلية يف القرآن قوله عليه السالم 

إذا الذي يعطي ماله للبنك سعره يف الشرع سعر البنك نفسه ، البنك  )اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

  واملودع ملاله فيه يطعم الربا ولو اله مل يكن هناك يف الدنيا بنك إطالقا ؛ هل عندك شيء ؟ يأكل الربا

  .ال  :السائل 

  هل تتصور أن تاجرا يتعامل مع بنك ما دون إيداع املال ، كيف يتصور هذا ؟ :الشيخ 

  .يكاد هذا يكون مستحيال : احلليب 

  ...فإذا تعليقك اجعله يف رسالة أخرى ،  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا : احلليب 

هؤالء إخواننا من اجلزائر  ...بارك اهللا فيك ألنه أنا أتصور فعال أن التجار مبتلون ابتالء بشعا جدا ؛  :الشيخ 

من اجلزائر عزيزة وهم على سفر ؛ أما أنتم مقيمون ؛ ولذلك نؤثر املسافر املستعجل الذي  ...وهم ضيوف عندنا 

  .وأن يقصر على املقيم  أجاز له الشارع أن جيمع

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

تعامل التجار يا أخي مع البنوك لو كان األمر يقف بدون إيداع األموال يف البنوك وإمنا هو كمسألة  :الشيخ 

التحويل مثال لكان اخلطب سهال ؛ لكن الذي أفقه من كثرة األسئلة اليت وردت إلينا وتناقشنا فيها ولست تاجرا 

بد للتاجر أن يكون له رأس مال يف البنك حىت متشي معامالته ؛ ولذلك أنا أدرت احلديث على هذا أنه ال

  .االيداع ألن بني األمرين تالزما ال انفكاك بينهما 

  

هذا شيء ؛ وشيء آخر أرجوا أن يكون األخري بالنسبة للسؤال األخري وليس األخري إن املسلم  ... :الشيخ 

يف طلبه للرزق وليس من الضروري أن يوسع ماله بالطرق احملرمة بل وبالسبل املشبوهة  جيب عليه أن يتقي اهللا

فضال عن الطرق احملرمة ، لقد جاء يف بعض األحاديث الصحيحة أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خطب يف 

سا لن تموت حتى يا أيها الناس اتقوا اهللا وأجملوا في الطلب فإن نف( أصحابه وكان من مجلة ما قال هلم 

أجملوا في ( ، أو كما قال عليه الصالة والسالم )تستكمل رزقها وأجلها فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام 

أي اسلكوا الطريق اجلميل املشروع يف طلب الرزق الذي أمركم اهللا تبارك وتعاىل بالسعي وراء طلبه  )الطلب 

فإن ما عند اهللا ال ينال ( الشرع ولذلك قال يف آخر احلديث ولكن  ليس أمرا مطلقا وإمنا أمرا مقيدا حبدود 

الحج أشهر معلومات (( ، هذا ال ينال باحلرام من حيث األسلوب العريب هو كقوله تعاىل يف القرآن )بالحرام 



أي ينبغي أن ال يكون وال ميكن أن  ))فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج 

كثريا من احلجاج كثريا من احلجاج حيجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم وما حججت يكون فنحن نرى  

أي ال جتادلوا ؛ كذلك  ))ال جدال (( أي ال ترفثوا و  ))ال رفث (( ولكن حجت اإلبل ؛ املقصود باآلية 

ي األصيل أن هذا ، ال يفهمن أحد من هذا اللفظ العريب النبو  )فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام ( احلديث 

فإن ما عند ( خيالف الواقع ؛ ألنه هذه اخلمارات والبارات إىل آخره ، عم حيصلوا زرقهم باحلرام ؛ ألن املقصود 

أي ال ينبغي أن ينال باحلرام ؛ فمن كان مؤمنا باهللا ورسوله ، أوال كما ادعاه مث كان مؤمنا  )اهللا ال ينال 

الرزق مقطوع وهو ال يزال جنينا يف بطن أمه  كثري كتب رزقه قليال أم كثريا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو أن 

واحلديث ذو  ...؛ ولذلك فعلى املسلم أن يتعاطى أسباب الرزق املشروعة وليس األسباب املمنوعة من أجل 

رع وإمنا شجون وال ينتهي إمنا القصد أن التاجر املسلم ليس مكلفا بأن يوسع جتارته  وعلى حساب خمالفة الش

فليتق اهللا على أساس احلديث السابق وأنا أضرب مثال بسيطا جدا بنفسي ، أنا يف دمشق الشام وذلك من فضل 

اهللا علي نشأت مصلح ساعات ساعايت ، ونشأت يف عائلة فقرية ليس عندي رأس مال ؛ لكن مع الزمان 

لتصليح وليس البيع ؛ ألن البيع استطعت أن أوفر شيئا منه فكانت عمديت يف كسب قوت يومي وأهلي هو ا

حيتاج إىل سيولة نقدية إىل عملة ؛ لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت أشرتي بعض الساعات وأودعها يف 

الواجهة فإذا جاء رجل يريد أن يشرتي إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد وإذا ذهبت إىل التاجر ال أشرتي 

لعن اهللا ( ن أشرتي منه بالتقسيط بده يأخذ مين زيادة وهنا يأيت احلديث السابق منه إال نقدا ؛ ألين إذا أردت أ

ما صرت تاجرا بالساعات لكن عشت واحلمد هللا مكفيا ، مكفيا مل أحتج أحدا من الناس  )آكل الربا وموكله 

الربا وخباصة ؛ ؛ فإذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر إليداع قسما من ماله يف البنك أن يتعامل ب

 )عاقبة الربا إلى قل ( : وهذا اية اجلواب ، وجيب يعين أن يرسخ يف أذهاننا هذه اخلالصة قوله عليه السالم 

املسلم إذا حاول أن يتوسع يف التجارة على طريق الربا ؛ فليعلم أن عاقبة هذه التجارة إىل قل ، إىل مسخ بل  ...

  تاذ ؟وإىل نسف ؛ شو السؤال الثاين يا أس

 

السؤال الثاين ما حكم صالة اجلنازة داخل املقربة يف مكان خمصص للصالة ليس فيه قبور وإمنا هو أرض : احلليب 

  فسيحة ؟

إذا كان هناك حاجز بني املقربة وبني هذه األرض الفسيحة فالصالة فيها جائزة وإال فال ، البد أن يكون  :الشيخ 

عن املقربة ، واألحسن إذا كان ممكنا أن ال يكون ولو بين هناك سور  هناك سور يفصل املصلى ، مصلى اجلنازة



من مجيع أطراف األرض ، أن ال يكون املصلون مستقبلني للمقربة وإمنا أن تكون املقربة عن ميينهم أو عن يسارهم 

  ؛ واضح اجلواب ؟

  نعم ؟ :السائل 

ولنسمي هذه األرض باملصلى كانت مسورة مبين قلت إذا كانت األرض اليت يصلي فيها املصلون اجلنازة  :الشيخ 

حوهلا جدار ومفصولة بني املصلى وبني املقربة جاز الصالة يف هذه األرض النفصاهلا بالسور عن املقربة ؛ لكن 

األوىل واألشرع واألفضل أن تكون أرض املصلى عن ميني املقربة أو عن يسارها وأن ال تكون املقربة يف قبلة األرض 

  بني األرض وبني املقربة سور فاصل ؛ واضح ؟ ، ولو كان

  .واضح  :السائل 

ما هو حكم امرأة يف احلج حاضت قبل طواف االفاضة وحيني وقت مغادرا مكة قبل أن تطهر ، فماذا : احلليب 

  عليها أن تفعل ؟

أنا أرى أن هذا سؤال يتكرر وأعرف جواب بعض العلماء األفاضل بأا تطوف وتنطلق مع رفقتها ؛  :الشيخ 

أنا أقول إن بعض العلماء يفتون بأا تطوف وهي حائض لكي لتنطلق مع  ...هذا اجلواب خطأ ، خطأ جليا ؛ 

رفقتها ؛ أقول وقد قلت سلفا بأن هذا اجلواب خطأ ، أقول يف اجلواب جبوابني اثنني ، خمتصر وهو جواب جديل 

ه املرأة إذا كسرت ؟ أو أصاا مرض هل يأخذوا علمي ومفصل ؛ أما اجلواب اجلديل العلمي ماذا تفعل هذ

رفقتها ويسفروا معهم وهي كسرية ؟ أم يضطرون إلدخاهلا املستشفى ملعاجلتها فيه حىت تربأ ، على األقل تستطيع 

أن متشي ولو على عكازتني ؟ فدين اهللا أحق أن يقضى ، وطاعة اهللا أوىل باملؤمن ؛ ولذلك فال ينبغي للعلماء أن 

رعوا يف تصور وجود ضرورة هلذه املرأة أن تطوف وهي حائض مع علمهم أن هناك يف صحيح البخاري من يتس

حديث عائشة رضي اهللا عنها أا ملا حجت مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ونزلوا يف مكان قريب من مكة 

( ا تبكي ، قال هلا ما لك يعرف بسرف ، سرف مكان قريب من مكة ، دخل الرسول عليه السالم عليها فوجده

هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاصنعي ما يصنع ( قالت نعم يا رسول اهللا ، قال )أنفست أو نفست ؟ 

؛ كيف نقول هلا صلي أو نقول هلا طويف وهي غري طاهر ؟ هذا أمر ال  )الحاج غير أن ال تطوفي وال تصلي 

ضرورة أن رفقتها بدهم يسافروا ؛ بنقول رفقتها ما بسافروا كلهم ، جيوز ، بقولوا يف ضرورة ، ما هي الضرورة ؟ ال

إال وبعضهم سيتأخر فيما لو أصاا مصيبة بدنية يضطرها إىل التأخر ؛ فإذا أصاا مصيبة دينية فهي أوىل بأن 

يعين  )دين اهللا أحق أن يقضى ( تتأخر كما أشرنا إىل ذلك بقوله عليه السالم يف حديث اخلثعمية املعروف 

مراعاة حقوق اهللا عزوجل يف ذات نفس املسلم جيب أن يهتم ا أكثر وأكثر من غريها ؛ ولذلك فال عذر هلذه 



املرأة احلائض أن تطوف وهي حائض حبجة رفقاا أو صواحبتها ؛ ألن هناك فتوى تقول بأنه جيوز للمرأة أن حتج 

وخيالف حديث الرسول عليه السالم ؛ فإذا ال مع صواحب هلا إذا كن أيش ثقات ودينات ؛ هذا كالم باطل 

جيوز إال أن تتأخر حىت تطهر وتغتسل وتطوف طواف اإلفاضة ، وال بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف 

االفاضة ومل تطف طواف الوداع أن تطوف بال طواف وداع ؛ وهذا احلديث فيه نكتة ملا الرسول عليه السالم علم 

قالوا له نعم ؛ قال فلتنفر إذا ؛ فإذا  )هل طافت طواف الوداع ؟ ( لسالم سائال بأن صفية حاضت فقال عليه ا

الرسول هنا فرق بني طواف االفاضة وبني طواف الوداع ؛ فلو كان اجلواب بأا مل تطف طواف اإلفاضة ماذا 

فلتنفر أي لتخرج  يفعل الرسول ؟ يتأخر من أجلها ؛ لكن ملا كان اجلواب أا طافت طواف االفاضة قال هلا إذا

من مكة بدون طواف الوداع ؛ ألن حكم طواف الوداع دون طواف اإلفاضة وإن كان كل منهما واجب ؛ لكن 

طواف االفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح احلج بدونه ؛ وبالتايل يسقط هذا الواجب بعذر إيش ؟ احليض 

  .غريه . ؛ لكن االفاضة ال يسقط بعذر احليض 

جيوز للمرأة املسلمة أن تنزع شيئا من حجاا يف غري بيت زوجها كبني النساء مثال يف عرس أو عند هل  :السائل 

  زيارا إحدى أخواا ؟

الذي أفهمه من السؤال وبصورة خاصة من لفظة احلجاب شيء قد ال يعنيه السائل ؛ وذلك أن كثريا  :الشيخ 

عليها إذا خرجت من بيتها أمران اثنان ، ليس اجللباب فقط من الناس اليوم ال يعلمون أن املرأة املسلمة جيب 

الذي يغطي بدا كله إال الوجه والكفني على اخلالف املعروف بني العلماء يف الوجه والكفني وإمنا جيب عليها 

قبل أن تلقي اجللباب على بدا أن تضع اخلمار على رأسها ، وعلى اخلمار يلقى اجللباب ؛ وحينئذ إذا رجعنا 

إىل السؤال هل يعين السائل أنه هل جيوز للمرأة أن تلقي اجللباب وتظل خمتمرة ؟ أو يعين ما هو أوسع من ذلك 

يف ظين أنه يعين ما هو أوسع من ذلك ؛ ألن املتجلبيات نادرا جدا جدا جدا أن جتمع بني اجللباب واخلمار يعين 

طرق املختلفة باختالف البالد ؛ لكن لو رفعت اجللباب املرأة امللتزمة تكتفي أن تلبس اجللباب بأي طريقة من ال

احنسر الرأس وانكشف العنق وحنو ذلك ؛ بعد هذا البيان والتوضيح أقول جيوز للمرأة أن ترفع كال من اجللباب 

واخلمار أمام املسلمات وليس هذا فقط بل جيوز هلا أن تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع وضوءها ؛ 

سوا من العورة بالنسبة للمرأة مع املرأة ، والقدمان وشيء من الساق ، كذلك الرأس وما حوى  فالذرعان مثال لي

كذلك ؛ فيجوز إذا للمرأة املسملة إذا حضرت جمتمعا نسائيا أن تلقي اجللباب وأن تلقي اخلمار أمام النساء 

النساء املسلمات كما لو  بشرط أن يكن مسلمات ؛ أمام إذا كان هناك امرأة غري مسلمة فيجب أن تعامل من 

كانت رجال مسلما فضال عما لو كان رجال كافرا فال فرق فيما يتعلق يف عورة املرأة املسلمة أمام الرجل وأمام 



  .املرأة الكافرة ، كالمها سواء ؛ وأظن ظهر اجلواب عن هذا السؤال ؛ فهات الذي بعده 

  أحكام املرأة النفساء ؟امرأة أسقطت محلها يف شهرين فهل جتري عليها  :السائل 

ال ، مادام صارت نفساء وخرج منها الدم فال بد أن تظل نفساء حىت تطهر أو مبضي عليها أربعون يوما  :الشيخ 

.  

امرأة آل إليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمني الذي أمن به زوجها على نفسه فما هو حكمها  :السائل 

  املال بالنسبة هلا ؟ طبعا وهذا حرام أصال فما حكم هذا

نعم ، هنا اجلواب عندي على طريقة العلماء على وجهني ، فتوى وتقوى ، الفتوى حيل هلا هذا املال  :الشيخ 

ألا وارثه ، و الغرم على املورث كما لو كان هذا املال جمنيا ومكتسبا من بيع اخلمور وحنو ذلك مث مات اجلاين 

حالل وعليه هو حرام ، هذا هو الفتوى ؛ أما التقوى فتحتاج إىل شيء من هلذا املال وخلفه للورثة فهو هلم 

العملية احلسابية إن كان ذلك ممكنا  وإال رجعنا إىل الفتوى وهي العملية اليت حتتاجها هي أن حتاول معرفة 

الف وكان هو األموال اليت دفعها املتوىف لشركة التأمني نفرتض مثال أن امليت مات ودفعت شركة التأمني عشرة آ

دفع هلا كل سنة مبلغا حبيث جتمع عند شركة التأمني مخسة آالف ، إذا هو دفع للشركة مخس آالف فال حيل له 

أن يأخذ عشرة آالف ؛ فإذا كان بإمكان الورثة أو أحدهم أن يعرف املبلغ الذي دفعه هذا املؤمن على حياته 

ل الزالل ، والزائد هو كالربا ، أقول كالربا وليست ربا ؛ ألين زعم فهذا املبلغ املدفوع من املتوىف هو املال احلال

قلت آنفا إن هذا مال مورث ؛ لكن من باب التقوى هذه اخلمسة آالف األخرى تأخذها الورثة وال تنتفع ا يف 

أشخاصها وإمنا تصرف يف املرافق العامة كرجل مثال كان تورط وأودع ماله يف البنك بفتوى أو فتاوى بعض 

ملتساهلني من املشايخ مث تبني له أنه حيرم عليه أوال أن يودع املال يف البنك مطلقا وتبني له ثانيا أن هذا املال ا

الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام ، فانتهى وتاب إىل اهللا واستخرج املال الذي كان أودعه يف البنك ؛ 

  .لكن البنك يعطيه مع ما تعارفوا عليه من الربا 

: فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب إىل اهللا وأناب ؟ هل يأخذ رأس املال كما هو ظاهر قوله تعاىل  ... :الشيخ 

أم هناك شيء آخر بالنسبة هلذه الصورة الذي  ))فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون (( 

طأ ؛ الذي نراه أنه يأخذ رأس املال وهو له نراه ونقول واهللا أعلم ؛ ألن هذا رأي والرأي معرض للصواب واخل

حالل ، ويأخذ الربا لكن ال يستحله وال ينتفع بقرش منه وإمنا أيضا يصرفه يف املرافق العامة ؛ واملقصود من صرف 

املال يف املرافق العامة هو أن ال ينتفع ذا املال شخص أو شخصني معينني وإمنا هو مرافق من املرافق العامة  

طريق يف قرية أو سحب سبيل من ماء أو حنو ذلك مما ينتفع منه مجهور الناس وليس أشخاص معينني ؛ كتعبيد 



نقول حنن نرى هذا الرأي أوىل من قولني آخرين يف هذا اال ، القول األول نراه متشددا ، واآلخر نراه متساهال 

أنت اجنوا برأسك وخذ مالك واترك الربا والوسط احلق بينهما على ما ذكرناه آنفا ؛ القول املتشدد يقول لك 

للبنك يتصرفوا فيه ؛ القول الذي يقابل هذا ومها على طريف نقيض خذه يا أخي وتصدق به على الفقراء 

واملساكني ؛ الشك أن كل هذه األقوال الثالثة ليس عليها نص وإمنا هي ممن موارد النزاع واخلالف والداخلة يف 

هذا  )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد  (: عموم قوله عليه السالم 

موضع اجتهاد ، حنن حينما نتبىن الرأي الوسط كما قلنا آنفا ، نستند إىل قاعدة شرعية وهي اليت تقول إن املسلم 

بطبق احلرام ويرتكبه إذا وقع بني شرين بني مصيبتني خيتار أقلهما شرا وأخفهما ضررا وال يقول أنا مضطر وبنطلق و 

بدون أي تفصيل ال ، لنقرب هذا مبثال رجل يف الصحراء عنده حلمني حليوانني أحدمها ذحبه حالل وحلمه طيب 

، واآلخر حرام وحلمه خبيث جنس ، كالمها ميت فطيسة ؛ فهل له أن يأكل من هذا أو هذا ؟ نقول ال ، كل 

ة اليت أصلها حرام ، عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل من الفطيسة اليت أصلها حالل وال تأكل من الفطيس

عندك ثعلب ميت ال تأكل من هذا الثعلب ألنه هذا حترميه أكثر من الشاة امليتة ، هذا جيمع سببني يف التحرمي 

سبب أصيل وهو كونه ذو ناب وسبب طارئ وهو كونه ميت ؛ أما هذا األول إمنا حرم لسبب واحد ، إذا هذا 

ف ، إذا ال خيري هذا املضطر بني أن يأكل من هذا أو من هذا ؛ واآلن حنن نقول ذه القاعدة ننطلق حترميه أخ

إىل ما قلنا آنفا ، ترك املال الربوي للبنك هو إعانة هلم وإعطاء لشخص قد ال يستحقه وال يكون فقريا ؛ وإذا  

دار األمر بني هذا وهذا ؛ لكن ال حنن ال نرتكه كان من والبد تركه للبنك ، ال بل نطلعه ونعطيه لفقري ، طبعا إذا 

ملدير البنك أو املوظف الكبري يف البنك وال نعطيه لفقري ، نوزع هذا املال احلرام يف جمموعة من الناس مثل 

  .النجاسة اليت تطرأ يف ماء قليل نضيعها يف ماء كثري ؛ وهكذا ميكن اإلنسان أن يتفقه يف شريعة اهللا عزوجل 

  يعين ممكن نتربع ا لبناء مسجد جديد ؟ :السائل 

  .باخلوارج ال بأس ؛ لكن يف املسجد ال جيوز  :الشيخ 

السؤال رجل يف بلد أورويب اشرتى معطفا جلديا مث تبني له أنه من جلد خنزير فما حكمه ؟ فإذا كان : احلليب 

  حراما فهل جيوز أن يهديه لنصراين ؟

انب األول هل الصالة تصح ذا اجللد أم ال ؛ واجلانب الثاين إذا كان اجل: هذا السؤال له جانبان  :الشيخ 

حراما فهل جيوز إهدائه للمشرك أو نصراين ؛ أقول جيوز األمران كالمها ، الصالة صحيحة واقتناء هذا الثوب 

ل ك  )كل إهاب دبغ فقد طهر ( الذي هو من جلد اخلنزير ألن الرسول عليه السالم وضع قاعدة عامة فقال 

دخل يف ذلك وهذا من مواضع النزاع أيضا  )أيما إهاب دبغ فقد طهر ( إهاب دبغ فقد طهر ، ويف الفظ آخر 



جلد اخلنزير ؛ فبالتايل وأوىل جلد الكلب ألن هذه من اخلالفات والثعلب النمر واألسد إىل آخره ؛ مادام هذه 

أرقى وأمسى وأطهر وأنظف بكثري من الدبغ  اجللود دبغت فقد طهرت وخباصة بأن فن الدباغة يف العصر احلاضر

بالقرض وامللح وحنو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ؛ ولذلك فهذا اجللد الذي صنع منه اجلاكيت أو شيء 

  .آخر ، فهو طاهر وجيوز لبسه وجيوز الصالة فيه ، وجيوز إهداءه للكافر 

  .غريه يف شيء ؟ انتهى اجلواب واحلمد هللا مع األذان 
  


